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F A R S K É   O Z N A M Y 

24. október – 30. október 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 24.10. féria  17:00 Za Božiu pomoc pre rodinu Barlovú 
Ut 25.10. féria    
St 26.10. féria  18:00  rodičia Emília a Anton Barla 
Št 27.10. féria    7:30  Irena a Pavol Kostúr a synovia 
Pi 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sv.  18:00  rodičia 
So 29.10. féria    7:30  brat Jozef a rodičia Anna a Jozef 
Ne 30.10. Tridsiata prvá nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 V pondelok bude sv. omša o 17:00 hod. zastupovaná. 

 V piatok bude detská sv. omša na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Pred sv. omšou o 17:30 
hod. je skúška a nácvik spevov na fare. Úloha z piatku je: Podľa čoho posúdime čo je spravodlivé? 
Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši pozývam deti na domáce kino alebo 
spoločenské hry na fare. 

 V sobotu  sú komunálne voľby. Nech vás Duch Svätý vedie k tej najsprávnejšej voľbe. V noci sa bude 
posúvať čas. 

 Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom 
spoločenstve, nábožnom združení alebo sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí 
Najvyšší Veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom TV alebo rozhlasového 
prenosu. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. 
k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá 
podľa zaužívaného zvyku. Potrebné sú aj zvyčajné podmienky. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zbierka 
na misie z posledného týždňa bola 245€, zvonček na účet 10€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.                                                

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 8. Márie Ivaničovej.  

 Stále je možnosť sa dopísať na púť do Sv. Zemi kto by mal seriózny záujem, vzadu na papier. 

 Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS srdečne pozývajú na evanjelizačné turné s názvom 
Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční 24.10.2022 v Prahe; 25.10.2022 v Ostrave; 
26.10.2022 v Žiline; 27.10.2022 v Prešove; 28.10.2022 v Banskej Bystrici a 29.10.2022 v Bratislave. 
VSTUP ZDARMA. Viac informácii nájdete na stránke tour.godzone.sk 

 Naša Diecézna charita v Banskej Bystrici môže poskytnúť materiálnu a hygienickú pomoc odídencom 
z Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú vo farnostiach BB biskupstva a takúto  pomoc potrebujú. O spôsobe pomoci 
sa možno informovať na čísle: 048/423 03 46 alebo mailom: dpn@charita.bb.sk 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


